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РЕЦЕНЗІЯ 

доцентки кафедри публічного управління та регіоналістики Навчально-наукового 

інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська 

політехніка», кандидатки наук з державного управління, доцентки Піроженко 

Наталії Вікторівни на дисертацію Калініна Максима Віталійовича за темою: 

«Розвиток інструментів аутсорсингу в місцевих органах публічної влади» 
подану до захисту в спеціалізовану вчену раду Національного університету 

«Одеська політехніка» Міністерства освіти і науки України на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії з галузі знань 28 «Публічне управління та 

адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» 

 

 

Актуальність теми роботи. В умовах обмеженості фінансових ресурсів 

перед органами публічної влади постає питання про більш економне та ефективне 

використання наявних обсягів бюджетного фінансування та пошук внутрішнього 

фінансового «резерву», який можна отримати завдяки більш раціональному 

витрачанню фінансових ресурсів. В той же час, процеси децентралізації ставлять 

перед місцевими органами публічної влади завдання щодо удосконалення 

механізму управління соціально-економічною сферою територій з урахуванням 

запровадження принципів, які діють на сучасному ринку. Відповідно, все більш 

значним стає формування в місцевих органах публічної влади нових форм 

управління, що дозволяють забезпечувати економність і ефективність витрачання 

бюджетних коштів.  

Дієвим механізмом, що дозволяє проводити роботу в системі управління 

видатками, планування та моніторингу соціально-економічної результативності 

видатків, є аутсорсинг, який може допомогти у вирішенні наступних завдань:  

усунення надлишкових та неефективно реалізованих повноважень органами 
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публічної влади; підвищення якості прийнятих рішень; економія коштів бюджету; 

підвищення ефективності послуг населенню; сприяння зайнятості населення; 

створення необхідних умов для розвитку сумлінної конкуренції; розвиток 

пріоритетних галузей виробництва та їх залучення до вирішення проблем 

місцевого розвитку. 

Досить докладно використання інструментарію аутсорсингу досліджене у 

бізнес-процесах, чого неможливо сказати про сферу публічного управління, 

особливо на місцевому рівні. Можемо відзначити, що процеси розвитку 

інструментів аутсорсингу в місцевих органах публічної влади все ще потребують 

теоретичної розробки, вдосконалення інструментарію та впровадження нових 

методів – потрібний якісно новий підхід, нова методологія, що, як вбачається з 

дослідження, намагався вирішити автор. 

Дисертаційна робота виконана Калініним Максимом Віталійовичем 

самостійно, всі наукові результати та науково-практичні рекомендації отримані на 

базі особистих досліджень, у т.ч. у складі тимчасових творчих колективів та 

робочих груп.  

Нові наукові результати, їх обґрунтованість та достовірність. Основною 

метою дослідження дисертант обрав визначення теоретичних засад та 

особливостей використання аутсорсингу в системі врядування. В своїй роботі 

дослідниця намагається обґрунтувати та виробити основні підходи та методики 

використання аутсорсингу на рівні місцевих органів публічної влади. 

Відповідно до мети дисертаційної роботи визначено вихідні положення 

(завдання, об’єкт, предмет, методологічні і теоретичні основи дослідження, 

наукова новизна, практичне значення одержаних результатів), які є достатньо 

виваженими, взаємопов’язаними, логічними й цілком обґрунтованими. У процесі 

розв’язання поставлених завдань було використано комплекс оптимальних 

методів науково-педагогічного дослідження, що взаємно доповнювали один 

одного. Заслуговує на увагу апробація результатів дисертаційного дослідження, 

які були використані при підготовці проєкту Стратегічного плану діяльності з 

внутрішнього аудиту Полтавської обласної державної адміністрації на 2022-2024 
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роки, що затверджений розпорядженням голови Полтавської обласної державної 

адміністрації 20 грудня 2021 року. 

У дисертації автором проаналізовано значний науковий масив досліджень 

щодо проблематики сучасних тенденцій врядування й теоретичних концепцій 

публічного управління та адміністрування, які обумовлюють залучення 

приватного сектору до здійсненні публічних функцій та процесів, що дало змогу 

здійснити аналіз аутсорсингу як інструменту сучасного публічного менеджменту 

та управлінського інституту, переваги та недоліки його використання у публічній 

сфері, а також відповідні підходи до його застосування. 

Зокрема, визначено особливості нормативно-правового та договірного 

регулювання застосування аутсорсингу в діяльності публічних організацій; 

методичні засади визначення ефективності та поширення досвіду використання 

аутсорсингу у сфері публічних відносин. Й саме це є одним із викликів 

покладених у наукове завдання дисертації.  

У дослідженні вперше на рівні дисертаційних досліджень за спеціальністю 

281 «публічне управління та адміністрування» обґрунтовано і систематично 

досліджено концептуальні та прикладні засади використання аутсорсингу у 

функціонуванні органів публічної влади та публічних установах, що дозволило 

Калініну Максиму визначити чинники, переваги та недоліки використання 

аутсорсингу в урядовому секторі, а також відповідні ризики, альтернативні 

підходу до управління аутсорсингом та умови його запровадження, узагальнити 

різновиди аутсорсингових ініціатив та практик в органах публічної влади. 

Повнота опублікування отриманих результатів та наявність достатньої 

кількості наукових публікацій. За темою дослідження опубліковано 15 наукових 

праць, у тому числі 5 статті – у наукових фахових виданнях України, 2 статті за 

кордоном, 1 авторське свідоцтво, 9 - тез доповідей у збірниках матеріалів 

науково-практичних конференцій.  

В опублікованих працях здобувача повністю відображено сутність та зміст 

отриманих результатів дослідження та їхня наукова новизна. Результати 

дослідження доповідались і отримали позитивну оцінку на міжнародних наукових 
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і науково-практичних конференціях. З огляду на це апробація результатів 

дисертаційної роботи є достатньою. 

Дисертаційна робота є самостійно виконаною кваліфікаційною науковою 

працею, в якій викладено авторський підхід до обґрунтованя концептуальних 

підходів та практичних методик щодо використання аутсорсингу в діяльності 

місцевих органів публічної влади.  

Автором визначено та обґрунтовано, що управління аутсорсингом в 

публічних інституціях відбувається на стратегічному (прийняття загального 

рішення щодо доцільності аутсорсингу), оперативному (поточний контроль якості 

виконання процесу) та функціональному (безпосередня взаємодія із сторонньою 

організацією) рівнях. Процес управління аутсорсингом передбачає: а) 

обґрунтування та планування аутсорсингу – аналіз поточного стану публічної 

організації, її цілей та пріоритетів, виявлення проблем та шляхів їх вирішення при 

використанні аутсорсингу, прийняття рішення про передачу на аутсорсинг того 

чи іншого процесу, аналіз ринку послуг та розробку технічного завдання; б) 

розробку програми впровадження аутсорсингу – підготовку договірної бази та 

методичних рекомендацій для аутсорсингу адміністративно-управлінських 

процесів; в) застосування аутсорсингу – реалізацію договору аутсорсингу; г) 

моніторинг результатів та оцінку ефективності аутсорсингу. 

Розроблено рекомендації щодо посилення ефективності застосування 

аутсорсингу в органах публічної влади, у т.ч. шляхом опрацювання концепту 

конкретного аутсорсинг-проєкту, що запропонований для запровадження в 

Полтавській області та наступного поширення в Україні проєкт 

автотранспортного аутсорсингу – шкільний автобус.  

Усі результати, які винесено автором на захист, отримані самостійно і 

містяться в опублікованих роботах. У роботах, опублікованих у співавторстві, 

використані тільки ті ідеї, положення та розрахунки, які є результатом особистих 

наукових пошуків.  
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Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації. Враховуючи 

вищезазначені позитивні сторони дисертаційного дослідження, варто відмітити 

наступні дискусійні питання: 

1. Назвою дисертаційного дослідження, що визначено автором, є 

«Розвиток інструментів аутсорсингу в місцевих органах публічної влади». В той 

же час вже зі змісту роботи, визначення мети та предмету дослідження стає 

зрозуміло, що останні є значно ширшими, адже автор досліджує концептуальні та 

прикладні засади використання аутсорсингу у функціонуванні органів публічної 

влади та публічних установах, що, дійсно, є актуальним та необхідним. 

2. Вже в перших строках вступу до роботи, обґрунтовуючи актуальність 

дослідження автор зазначає, що «для досягнення суспільно значущих результатів і 

підвищення якості публічного управління органи публічної влади повинні не лише 

розробляти нові програми та послуги, але й активно використовувати сучасні 

методи і технології управління». Отже, одним з викликів дисертаційного 

дослідження є досягнення суспільно значущих результатів і підвищення якості 

публічного управління, а тому очікувано було б побачити  відображення даної тези 

у авторському визначенні аутсорсингу в публічному секторі як мети такої 

передачі окремої функції, процесу чи виду робіт через договір від органів 

публічної влади, державних та комунальних установ, підприємств, організацій на 

виконання зовнішнім приватним організаціям.  

Пропонуємо, удосконалити понятійно-категоріальний апарат шляхом 

уточнення сутності вищезазначеної категорії,  що підсилить новизну та особистий 

вклад у наукове дослідження. 

3. Дискусійним, з точки зору методики SWOT-аналізу, є визначення 

автором деяких параметрів квадрантів матриці щодо застосування аутсорсингу у 

публічних організаціях (табл. 2.1.).  Так, наприклад, в якості «Загроз», автор 

визначає: такі параметри як «несвоєчасне виконання публічної послуги», 

«публічна послуга може бути надана не в повному обсязі»; «порушення 

принципів конфіденційності та безпеки» тощо, в якості «Можливостей» - 

«перерозподіл коштів для забезпечення більш ефективного використання наявних 
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ресурсів», «підвищення якості та ефективності управління» тощо. Тобто дані 

параметри визначені як події, які можуть відбутися в організації, у випадку 

використання нею аутсорсинга. В той час як методикою SWOT-аналізу 

передбачено, що визначення ринкових можливостей та погроз є своєрідною 

«розвідкою місцевості» – оцінка ринку. Цей етап дозволяє оцінити ситуацію поза 

організацією чи галуззю та зрозуміти, які є можливості, а також, яких погроз слід 

побоюватися. Таким чином, сумнівною є достовірність отриманих даних щодо 

застосування аутсорсингу у публічних організаціях. 

4. Залишається дискусійною пропозиція автора «у зв’язку із фактичною 

неврегульованістю відносин у сфері аутсорсингу у законодавстві України, 

додати до Закону України «Про публічні закупівлі» окремий розділ, який би 

визначив механізми передачі функцій органів публічної влади на аутсорсинг». 

Оскільки природа даних інструментів має суттєві відмінності, правове 

регулювання та практика застосування з цього питання у контексті Закону 

України «Про публічні закупівлі» недоречною. Так, відповідно до Закону України 

«Про публічні закупівлі», «договір про закупівлю є господарським договором, що 

укладається між замовником і учасником за результатами проведення процедури 

закупівлі/спрощеної закупівлі та передбачає платне надання послуг, виконання 

робіт або придбання товару», тобто жодним чином не регулює передачу функцій 

органів публічної влади іншим суб’єктам.  

Вважаємо, що було б доречним вирішення цього питання прийняттям 

окремого нового законодавчого акту по аналогії з відносинами державно-

приватного партнерства, які врегульовані окремим Законом України «Про 

державно-приватне партнерство», а проведення конкурсу з визначення 

приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо 

об’єктів державної, комунальної власності та об’єктів, які належать Автономній 

Республіці Крим – окремим підзаконним нормативно-правовим актом 

Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації здійснення 

державно-приватного партнерства». 
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Загальний висновок. Разом з тим, дискусійні питання не зменшують 

наукової новизни та значимості дисертації. Подана на рецензування дисертаційна 

робота «Оптимізація взаємовідносин органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування в процесі децентралізації» здобувача Калініна 

Максима Віталійовича за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування» відповідає вимогам спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» та вимогам п.п. 5 – 9 Порядку присудження ступеня доктора 

філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу 

вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 № 44 (зі 

змінами). Калінін Максим Віталійович заслуговує на присудження наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування». 

 

 

Рецензент: 

кандидатка наук з державного управління, доцентка, 

доцентка кафедри публічного управління та регіоналістики  

Навчально-наукового інституту публічної служби та управління 

Національного університету «Одеська політехніка»                     

Наталія ПІРОЖЕНКО 
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